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ABSTRAK 

 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan menjadi salah satu 

bentuk lembaga pemerintah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

khususnya di wilayah Lamongan. Agar dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat di wilayah lamongan, Dinas Koperasi dan Usaha Miro Kabupaten 

Lamongan membutuhkan website untuk pengelolaan barang umkm dan 

pengendalian stock pada aplikasi ecommerce Lamongan Mart berbasis website. 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

pembuatan aplikasi pengelolaan barang dan pengendalian stock berbasis website 

pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Aplikasi ini 

dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP sebagai bahasa pemograman 

untuk Website dan dibantu dengan Laravel sebagai framework nya. Pada sisi server 

menggunakan MYSQL sebagai database nya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi sudah dapat digunakan oleh 

admin pada aplikasi Lamongan Mart untuk mengelola barang dan stock. Hasil 

testing menggunakan System Usability Scale (SUS) menunjukkan hasil rata-rata 

dengan skor 80,3 atau skor B. Sehingga dapat dikatakan website Lamongan Mart 

termasuk dalam kategori Excellent. 

 

Kata kunci: Pengendalian Stock, Laravel, PHP, MySQL, Website 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu lembaga atau 

instansi pemerintah yang berada di setiap daerah termasuk di Kabupatan 

Lamongan. Tugas pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, 

bidang pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, dan administrasi keuangan 

daerah sebagai tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lamongan terkait tujuan, 

strategi, kebijakan dan capaian program pemerintah telah disusun sesuai dengan 

Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 

2021. Selain itu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lamongan merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang–Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 

2016-2021 dan bersifat indikatif.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan menyusuan beberapa bagian-bagian agar efektif dan efisien. 
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Salah satu bagian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah 

Bagian Produksi dan Pemasaran. Bagian Produksi dan Pemasaran memiliki tugas 

melaksanakan pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang 

produksi dan pemasaran. Dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan akses pasar 

yaitu untuk promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk 

yang disebabkan oleh belum optimal pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana 

pemasaran dan pengembangan produk serta masih kurangnya SDM Koperasi dan 

Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya (DISKOPUM, 

2017).  Hal ini mengakibatkan tugas utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan kurang maksimal dalam memberdayakan usaha kecil dan 

menengah masyarakat lamongan. Apabila tugas tersebut belum maksimal maka 

perekonomian dan pengoptimalan daerah Lamongan menjadi terhambat. 

Berdasarkan uraian masalah yang ada dan hasil wawancara yang sudah 

dilakukan, maka solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan melakukan “Rancang 

Bangun Aplikasi Pengelolaan Barang dan Pengendalian Stock Pada Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan”. Solusi yang ditawarkan berupa aplikasi 

e-commerce bernama “Lamongan Mart” untuk pengelolaan barang dan 

pengendalian stock berbasis website dan menggunakan framework Laravel 8. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah pada Kerja Praktik adalah bagaimana 

merancang bangun aplikasi pengelolaan barang dan pengendalian stock pada Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro berbasis website dengan menggunakan framework 

Laravel 8. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa Batasan masalah, antara lain : 

1. Aplikasi yang dibangun berbasis website dan menggunakan framework 

Laravel 8. 

2. Metode testing yang digunakan adalah black-box testing dan S 

3. Aplikasi ini hanya berfokus pada pengelolaan barang, umkm dan 

pengendalian stok barang di Lamongan Mart 

4. Aplikasi ini hanya berfokus pada pengembangan pada sisi admin 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disimpulkan bahwa, tujuan dari Kerja Praktik ini adalah melakuan rancangan 

bangun aplikasi pengelolaan barang dan pengendalian stock Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan guna untuk memaksimalkan tugas Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam memberdayakan usaha 

kecil dan menengah  masyarakat lamongan agar terwujud melalui pemasaran 

dengan memanfaatkan teknologi IT. 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini, antara lain: 

1. Membantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam 

mengelola umkm dan barang yang dijual di lamongan mart. 

2. Membantu umkm dalam memanjemen barang di Lamongan Mart. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Guna untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam melakukan 

pemahaman secara menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang dibahas maka 

terdapat sistematika penulisan yang dibagi ke dalam beberapa bab, antara lain: 

 BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang yang berhubungan dengan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, rumusan masalah pada 

pelaksanaan Kerja Praktik, batasan masalah pada pelaksanaan Kerja 

Praktik, tujuan yang ingin dicapai dalam Kerja Praktik yang dilakukan, 

manfaat yang didapatkan pada pelaksanaan Kerja Praktik dan sistematika 

penulisan proposal. 

 BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum atau identitas dari Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, mulai dari visi & misi 

perusahaan, dan struktur organisasi. 

 BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi pembahasan terkait teori yang berhubungan dengan Kerja 

Praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah. 

 BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam 

melakukan rancang bangun aplikasi pengelolaan barang dan stock.  

 BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil pengujian dari rancang 

bangun aplikasi pengelolaan dan pengendalian stock dengan tujuan yang 
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ingin dicapai dan permasalahan serta saran bermanfaat untuk 

pengembangan aplikasi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu lembaga atau 

instansi pemerintah yang berada di setiap daerah termasuk di Kabupatan 

Lamongan. Tugas pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, 

bidang pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, dan administrasi keuangan 

daerah sebagai tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan. 

 

Gambar 1 Logo Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah menaungi 

usaha mikro di daerah lamongan. Guna untuk meningkatkan usaha mikro dan 

pendapatan daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 

melakukan beberapa trobosan dalam menciptakan sebuah teknologi berbasis 

website agar mudah dalam memanajemen.  
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Gambar 2 Peta Lokasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi  : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 

Alamat   : Jl. Basuki Rahmat No.176, Groyok, Sukomulyo, Lamongan 

No. Telepon  : (0322) 3105522 

Website  : https://lamongankab.go.id/diskopum/ 

Email   : koperasi.lamogan@gmail.com 

2.3 Visi Perusahaan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan memiliki visi 

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. 

2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan memiliki misi yaitu “Mengembangkan Perekonomian yang 

berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah”. 
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2.5 Struktur Organisasi 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan memiliki struktur 

organisasi seperti pada gambar 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lamongan 

Pada gambar 3 terlihat struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Setiap bagian memiliki tugas pokok dan fungsi 

yang berbeda-beda sehingga memiliki tanggung jawab yang berbeda pula, berikut 

adalah deskripsi tugas dari setiap divisi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, 
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melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro.  

2. Sekretariat 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakari, mengoordinasikan, mengendalikan dan 

mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi 

kegiatari administrasi unium, kepegawaian, perlengkapari, penyusunan 

program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas. 

3. Kelembagaan Perkoperasian 

Bidang Kelembagaan Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Bidang Kelembagaan 

Perkoperasian. 

4. Pengawasan 

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan teknis bidang Bidang Pengawasan. 

5. Pemberdayaan Usaha Mikro 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pemberdayaan Usaha 

Mikro. 

  



10 

 

 

 

6. Perkembangan Usaha Mikro 

Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengembangan Usaha 

Mikro.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Persediaan 

Persediaan barang adalah sebagai aktiva lancar yang meliputi barang-

barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud supaya dijual 

dalam suatu periode usaha normal (Badii & Kuncoro, 2017). Persediaan terdiri dari 

persediaan barang jadi, barang setengah jadi dan persediaan bahan baku. Persediaan 

barang pada Lamongan Mart adalah persediaan barang jadi yang siap diperjual 

belikan ke masyarakat. Persediaan berfungsi untuk mempermudah jalannya operasi 

perusahaan yang dilakukan secara berturut-turut untuk proses bisnis. Persediaan 

barang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang diperlukan 

dalam membuat keputusan sehingga kebutuhan akan bahan ataupun barang untuk 

keperluan kegiatan perusahaan baik produksi maupun penjualan dapat terpenuhi 

secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. Persediaan yang terlalu besar 

(over stock) merupakan pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya beban-

beban biaya guna penyimpanan dan pemeliharaan selama penyimpanan di gudang. 

3.2 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor, 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu 

website dinamis. PHP menyatu  dengan  kode  HTML, HTML  digunakan sebagai  

pembangun  atau  pondasi  dari  kerangka layout  web,sedangkan  PHP  difungsikan  
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sebagai prosesnya, sehingga dengan adanya PHP tersebut,   sebuah   web   akan   

sangat   mudah   di maintenance (Puspitasari, 2016). 

3.3 Laravel 

Laravel adalah web framework PHP yang bersifat open source dan gratis 

yang dibuat oleh Taylor Otweel yang dapat digunakan dalam mengembangkan web 

applications dengan menggunakan aristektur MVC (Model-View-Controller). 

Framework Laravel mudah dipahami dan memudahkan dalam hal authentication, 

routing, sessionmanager, caching, dan beberapa kegunaan lain dari komponen –

komponen di Laravel. Laravel   juga   menyediakan  fitur seperti database migration 

dan integrasi unit testing support yang memudahkan developer untuk membangun  

aplikasi yang kompleks (Somya & Nathanael, 2019). 

3.4 Mysql 

MySQL (MY Structure Query Language) adalah salah satu Basis Data 

Management System (DBMS) dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, 

Postagre SQL, dan lainnya. MySQL berfungsi untuk mengolah Basis Data 

menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita bisa 

menggunakannya secara gratis. Tujuan penggunaan DBMS adalah untuk 

menyediakan sebuah cara untuk menyimpan dan mengambil informasi basis data 

secara efisien dan nyaman (Badii & Kuncoro, 2017). 

3.5 Black-box Testing 

Black-box Testing merupakan sebuah teknik dalam pengujian aplikasi 

perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari aplikasi yang diuji 

tanpa harus fokus dengan struktur kontrol. Keuntungan menggunakan metode ini 

adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang Bahasa pemograman 
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tertentu, sedangkan kekuranganya adalah sulit mendesain tanpa adanya spesifikasi 

yang jelas dan testing harus dilakukan berulang kali oleh pengembang aplikasi 

(Yulistina et al., 2020). 

3.6 System Usability Scale (SUS) 

System Usability Scale (SUS) merupakan metode pengujian usability suatu sistem 

secara sederhana dengan sepuluh skala yang memberikan pandangan secara 

menyeluruh dari evaluasi tujuan kebergunaan. SUS berupa skala Likert yang 

sederhana dengan responden diharuskan penjawab tingkat kesetujuan dan 

ketidaksetujuan dalam skala 5 atau 7 poin. SUS dapat dipercaya, skala usability 

dengan biaya rendah yang dapat digunakan untuk pengujian sistem usability secara 

global. System Usability Scale (SUS) berisi 10 pertanyaan dimana partisipan 

diberikan pilihan skala 1–5 untuk dijawab berdasarkan pada seberapa banyak 

mereka setuju dengan setiap pernyataan tersebut terhadap produk atau fitur yang 

kita uji. Nilai 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju dengan 

pernyataan tersebut (Salamah, 2019). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, ditemukan permasalahan yaitu 

pengadaan barang serta mengelola barang yang diperjual belikan di Lamongan 

Mart. Admin Lamongan Mart kesulitan dalam mengelola data umkm, Barang serta 

stok barang. Semua proses tersebut masih dilakukan secara manual yaitu 

menggunakan catatan pada excel. 

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas agar dapat mempermudah admin 

Lamongan Mart dalam mengelola barang serta pengadaan barang di Lamongan 

Mart, maka diperlukan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan database. Dengan 

adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Lamongan Mart 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umkm masyarakat lamongan. 

Dalam proses kerja praktik untuk pembuatan aplikasi sebagai solusi 

pemecahan masalah tersebut maka dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: 

1. Menganalisis Sistem 

2. Merancang Sistem 

3. Mengimplementasikan Sistem 

4. Testing Aplikasi 
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4.1 Menganalisis Sistem 

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan terkait bagaimana proses 

pengelolaan barang dan pengadaan barang di Lamongan Mart. Admin Lamongan 

Mart melakukan pengelolaan barang berdasarkan data umkm, data kategori umkm 

dan kategori barang. Lalu admin melakukan pengadaan barang berdasarkan data 

barang dan data umkm.  

Pada tahap observasi dilakukan secara tidak langsung dengan cara 

menganalisis dokumen yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengetahui data apa 

saja yang akan digunakan. Selain itu terdapat tahap analisis lainya yaitu wawancara. 

Pada tahap wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala bagian dari 

Lamongan Mart. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kekurangan pada tahap 

obsevasi. Pengerjaan dimulai dengan melakukan analisis dari indentifikasi aktor, 

identifikasi alur sistem, identifikasi kebutuhan fungsional, identifikasi kebutuhan 

non fungsional, identifikasi kebutuhan sistem, identifikasi kebutuhan perangkat dan 

identifikasi kebutuhan perangkat keras. 

4.1.1 Identifikasi Aktor 

Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart untuk bagian pengelolaan barang 

dan pengadaan stok adalah karyawan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Lamongan. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola barang dan stok barang untuk 

proses jual beli Lamongan Mart. 
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4.1.2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Untuk mengetahui proses-proses yang dibutuhkan untuk jalanya sistem 

yang akan dibuat dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan fungsional. Analisis 

kebutuhan fungsional meliputi: 

4.1.2.1 Fungsi Login Pengguna 

Fungsi ini digunakan untuk login pertama kali ke dalam aplikasi 

Lamongan Mart untuk admin. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dari login 

pengguna: 

Tabel 1 Fungsi Login Pengguna 

Nama Fungsi Fungsi Login Pengguna 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk login pertama kali ke dalam aplikasi 

Lamongan Mart Admin. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Login Pengguna 

Pengguna 

melakukan login ke 

aplikasi Lamongan 

Mart Admin. 

Sistem menampilkan 

form login aplikasi 

Lamongan Mart Admin. 

Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password lalu 

menekan tombol 

login. 

Sistem akan melakukan 

penyimpanan data login 

dan mengarahkan pada 

halaman dashboard. 

Kondisi Akhir Data Login tersimpan 

 

4.1.2.2 Fungsi Pengelolaan Data Profile Pengguna 
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Fungsi ini digunakan untuk mengelola data profile pengguna aplikasi 

Lamongan Mart Admin yaitu mengubah data Profile. Berikut ini merupakan 

kebutuhan fungsional dari pengelolaan data profile pengguna: 

Tabel 2 Fungsi Pengelolaan Data profile Pengguna 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data profile Pengguna 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk login pertama kali ke dalam aplikasi 

Lamongan Mart Admin. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Penglolaan Data Profile Pengguna 

Pengguna 

membuka halaman 

pengaturan profile. 

Sistem menampilkan 

form pengelolaan data 

profile. 

Pengguna 

memasukkan data 

profile baru yang 

telah diubah lalu 

menekan tombol 

simpan 

Sistem akan melakukan 

perubahan data 

selnajutnya muncul alert 

‘Sukses! Data Berhasil 

diubah’ dan jika gagal 

akan menampilkan alert 

‘Gagal! Data gagal 

diubah’. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data 

profile pengguna. 

 

4.1.2.3 Fungsi pengelolaan data kategori umkm 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola kategori umkm yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pengelolaan 

data kategori umkm: 
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Tabel 3 Fungsi Pengelolaan Data Kategori Umkm 

Nama Fungsi Fungsi pengelolaan data kategori umkm 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengelolaan data kategori 

umkm. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Mencari data kategori umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori umkm 

Sistem menampilkan 

halaman kategori umkm 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori umkm dan 

tombol “Tambah 

Kategori Umkm” dan 

pencarian. 

Pengguna 

memasukkan nama 

kategori umkm di 

bagian filter 

searching 

Sistem akan 

menampilkan data 

kategori umkm jika ada. 

Jika tidak maka tabel 

akan menampilkan 

kalimat “Tidak ada data”. 

Menambah data kategori umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori umkm 

Sistem menampilkan 

halaman kategori umkm 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori umkm dan 

tombol “Tambah 

Kategori umkm” dan 

pencarian  

Pengguna menekan 

tombol “Tambah 

Kategori umkm” 

Sistem akan 

menampilkan form 

tambah kategori umkm. 

Pengguna 

menambahkan data 

kategori umkm lalu 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 
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menekan tombol 

‘submit’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Mengubah data kategori umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori umkm 

Sistem menampilkan 

halaman kategori umkm 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori umkm dan 

tombol “Tambah 

Kategori umkm” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data kategori umkm 

yang akan diubah 

dengan menekan 

opsi ‘ubah’ pada 

tabel. 

Sistem akan 

menampilkan form ubah 

data kategori umkm 

dengan berisikan data 

sebelumnya. 

Pengguna 

memasukkan 

perubahan data 

pada form ubah 

kategori umkm lalu 

menekan tombol 

submit 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Menghapus data kategori umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori umkm 

Sistem menampilkan 

halaman kategori umkm 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori umkm dan 

tombol “Tambah 

Kategori umkm” dan 

pencarian 

Pengguna memilih 

data kategori umkm 

yang akan diubah 

dengan menekan 

Sistem akan 

menampilkan alert 

‘Apakah anda yakin? 

Data Tidak Dapat 

Dikembalikan Setelah 
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opsi ‘hapus’ pada 

kolom tabel. 

Anda Menghapus.’ Dan 

dua opsi yaitu ‘cancel’ 

atau ‘Oke’. 

Pengguna menekan 

tombol ‘Oke’ pada 

alert. 

Sistem akan menghapus 

data tersebut dan 

menampilkan data 

terbaru setelah dihapus 

ke dalam tabel data 

kategori umkm 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data 

kategori umkm 

 

4.1.2.4 Fungsi Pengelolaan Data Kategori Barang 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola kategori barang yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pengelolaan 

data kategori barang: 

Tabel 4 Fungsi Pengelolaan Data Kategori Barang 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Kategori Barang 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengelolaan data kategori 

barang. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Mencari data kategori barang 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori barang 

Sistem menampilkan 

halaman kategori barang 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori barang dan 

tombol “Tambah 

Kategori Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna 

memasukkan nama 

Sistem akan 

menampilkan data 
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kategori barang di 

bagian filter 

searching 

kategori barang jika data 

ada. Jika tidak maka tabel  

akan menampilkan 

kalimat “Tidak ada data”. 

Menambah data kategori barang 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori barang 

Sistem menampilkan 

halaman kategori barang 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori barang dan 

tombol “Tambah 

Kategori Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna menekan 

tombol “Tambah 

Kategori Barang” 

Sistem akan 

menampilkan form 

tambah kategori barang. 

Pengguna 

menambahkan data 

kategori barang lalu 

menekan tombol 

‘submit’ 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Mengubah data kategori barang 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori barang 

Sistem menampilkan 

halaman kategori barang 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori barang dan 

tombol “Tambah 

Kategori Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data kategori barang 

yang akan diubah 

dengan menekan 

opsi ‘ubah’ pada 

tabel. 

Sistem akan 

menampilkan form ubah 

data kategori barang 

dengan berisikan data 

sebelumnya. 

Pengguna 

memasukkan 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 
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perubahan data 

pada form ubah 

kategori barang lalu 

menekan tombol 

submit 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Menghapus data kategori barang 

Pengguna 

membuka halaman 

kategori barang 

Sistem menampilkan 

halaman kategori barang 

yang didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

kategori barang dan 

tombol “Tambah 

Kategori umkm” dan 

pencarian 

Pengguna memilih 

data kategori barang 

yang akan diubah 

dengan menekan 

opsi ‘hapus’ pada 

kolom tabel. 

Sistem akan 

menampilkan alert 

‘Apakah anda yakin? 

Data Tidak Dapat 

Dikembalikan Setelah 

Anda Menghapus.’ Dan 

dua opsi yaitu ‘cancel’ 

atau ‘Oke’. 

Pengguna menekan 

tombol ‘Oke’ pada 

alert. 

Sistem akan menghapus 

data tersebut dan 

menampilkan data 

terbaru setelah dihapus 

ke dalam tabel data 

kategori barang 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data 

kategori barang 

 

4.1.2.5 Fungsi Pengelolaan Data Barang 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data barang yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pengelolaan 

data barang: 
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Tabel 5 Fungsi Pengelolaan Data Barang  

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Barang 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengelolaan data barang. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Mencari data barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna 

memasukkan nama 

barang di bagian 

filter searching 

Sistem akan 

menampilkan data barang 

jika data ada. Jika tidak 

maka tabel akan 

menampilkan kalimat 

“Tidak ada data”. 

Menambah data barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna menekan 

tombol “Tambah 

Barang” 

Sistem akan 

menampilkan form 

tambah barang. 

Pengguna 

menambahkan data 

barang lalu 

menekan tombol 

‘submit’ 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 
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alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Mengubah data barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data barang yang 

akan diubah dengan 

menekan opsi 

‘ubah’ pada tabel. 

Sistem akan 

menampilkan form ubah 

data barang dengan 

berisikan data 

sebelumnya. 

Pengguna 

memasukkan 

perubahan data 

pada form ubah 

barang lalu 

menekan tombol 

submit 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Menghapus data barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian 

Pengguna memilih 

data barang yang 

akan diubah dengan 

menekan opsi 

‘hapus’ pada kolom 

tabel. 

Sistem akan 

menampilkan alert 

‘Apakah anda yakin? 

Data Tidak Dapat 

Dikembalikan Setelah 

Anda Menghapus.’ Dan 

dua opsi yaitu ‘cancel’ 

atau ‘Oke’. 
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Pengguna menekan 

tombol ‘Oke’ pada 

alert. 

Sistem akan menghapus 

data barang tersebut dan 

menampilkan data 

terbaru setelah dihapus 

ke dalam tabel data 

barang 

Melihat data barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian 

Pengguna memilih 

data barang yang 

akan dilihat detil 

dengan menekan 

opsi ‘detil’ pada 

tabel. 

Sistem akan 

menampilkan data barang 

dengan detil. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data 

barang 

 

4.1.2.6 Fungsi Pengelolaan Data Foto Barang 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data barang yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pengelolaan 

data foto barang: 
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Tabel 6 Fungsi Pengelolaan Data Foto Barang 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Foto Barang 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengelolaan data foto barang. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah data foto barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data barang yang 

diinginkan lalu 

menekan tombol 

opsi pada tabel 

“Foto” 

Sistem akan 

menampilkan foto barang 

pada tabel foto barang. 

Pengguna menekan 

tombol “Tambah 

Foto Barang” 

Sistem menampilkan 

form tambah foto barang 

Pengguna 

menambahkan data 

foto barang lalu 

menekan tombol 

‘submit’ 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Mengubah data foto barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 
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“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data barang yang 

diinginkan lalu 

menekan tombol 

opsi pada tabel 

“Foto” 

Sistem akan 

menampilkan foto barang 

pada tabel foto barang. 

Pengguna memilih 

data foto barang 

yang diinginkan 

lalu menekan 

tombol opsi pada 

tabel “Ubah” 

Sistem akan 

menampilkan form ubah 

foto barang. 

Pengguna 

memasukkan 

perubahan data 

pada form ubah foto 

barang lalu 

menekan tombol 

submit 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Menghapus data foto barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data barang yang 

diinginkan lalu 

menekan tombol 

opsi pada tabel 

“Foto” 

Sistem akan 

menampilkan foto barang 

pada tabel foto barang. 

Pengguna memilih 

data foto barang 

yang akan diubah 

dengan menekan 

opsi ‘hapus’ pada 

kolom tabel. 

Sistem akan 

menampilkan alert 

‘Apakah anda yakin? 

Data Tidak Dapat 

Dikembalikan Setelah 

Anda Menghapus.’ Dan 
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dua opsi yaitu ‘cancel’ 

atau ‘Oke’. 

Pengguna menekan 

tombol ‘Oke’ pada 

alert. 

Sistem akan menghapus 

data barang tersebut dan 

menampilkan data 

terbaru setelah dihapus 

ke dalam tabel data 

barang 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data 

foto barang 

 

4.1.2.7 Fungsi Membuat Laporan Barang 

Fungsi ini digunakan untuk membuat laporan barang yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pembuatan 

laporan barang: 

Tabel 7 Fungsi Membuat Laporan Barang 

Nama Fungsi Fungsi Membuat Laporan Barang 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk membuat laporan barang. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Membuat laporan barang 

Pengguna 

membuka halaman 

barang 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

barang dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

menekan tombol 

export tabel 

Sistem akan 

menampilkan pilihan 

(PDF/Excel/CSV) lalu 

mengexport data barang 
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tersebut dan tersimpan di 

disk komputer atau laptop 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membuat laporan barang 

 

4.1.2.8 Fungsi Pengelolaan Log Barang 

Fungsi ini digunakan untuk membuat laporan log barang yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pembuatan 

laporan log barang: 

Tabel 8 Fungsi Pengelolaan Log Barang 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Log Barang 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengelola log barang. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat detil log barang 

Pengguna 

membuka halaman 

log barang 

Sistem menampilkan 

halaman log barang yang 

didalamnya terdapat 

tabel yang berisikan data 

log barang dan tombol 

export dan pencarian. 

Pengguna memilih 

data log barang 

yang diinginkan 

lalu menekan 

tombol opsi pada 

tabel “Detil” 

Sistem akan 

menampilkan detil log 

barang pada tabel log 

barang. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melihat perubahan data barang 
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4.1.2.9 Fungsi Membuat Laporan Log Barang 

Fungsi ini digunakan untuk membuat laporan barang yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pembuatan 

laporan barang: 

Tabel 9 Fungsi Membuat Laporan Log Barang 

Nama Fungsi Fungsi Membuat Laporan Log Barang 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk membuat laporan log barang. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Melihat detil log barang 

Pengguna 

membuka halaman 

log barang 

Sistem menampilkan 

halaman log barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data log 

barang dan tombol export 

dan pencarian. 

Pengguna memilih 

data log barang 

yang diinginkan 

lalu menekan 

tombol opsi pada 

tabel “Detil” 

Sistem akan 

menampilkan detil log 

barang pada tabel log 

barang. 

Membuat Laporan log Barang 

Pengguna 

membuka halaman 

log barang 

Sistem menampilkan 

halaman log barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data log 

barang dan tombol export 

dan pencarian. 

Pengguna memilih 

menekan tombol 

export tabel 

Sistem akan 

menampilkan pilihan 

(PDF/Excel/CSV) lalu 

mengexport data barang 
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tersebut dan tersimpan di 

disk komputer atau laptop 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membuat laporan log barang 

 

4.1.2.10 Fungsi pengelolaan data umkm 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data umkm yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari mengelola 

data umkm: 

Tabel 10 Fungsi Pengelolaan Data Umkm 

Nama Fungsi Fungsi pengelolaan data umkm 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melakukan pengelolaan data umkm. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Mencari data umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

umkm 

Sistem menampilkan 

halaman umkm yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

umkm dan tombol 

“Tambah Barang” dan 

pencarian. 

Pengguna 

memasukkan nama 

umkm di bagian 

filter searching 

Sistem akan 

menampilkan data umkm 

jika data ada. Jika tidak 

maka tabel akan 

menampilkan kalimat 

“Tidak ada data”. 

Menambah data umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

umkm 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 
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yang berisikan data 

umkm dan tombol 

“Tambah umkm” dan 

pencarian. 

Pengguna menekan 

tombol “Tambah 

umkm” 

Sistem akan 

menampilkan form 

tambah umkm. 

Pengguna 

menambahkan data 

umkm lalu menekan 

tombol ‘submit’ 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Mengubah data umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

umkm 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

umkm dan tombol 

“Tambah umkm” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

data umkm yang 

akan diubah dengan 

menekan opsi 

‘ubah’ pada tabel. 

Sistem akan 

menampilkan form ubah 

data umkm dengan 

berisikan data 

sebelumnya. 

Pengguna 

memasukkan 

perubahan data 

pada form ubah 

umkm lalu menekan 

tombol submit 

Sistem menampilkan 

alert ‘Sukses! Data 

Berhasil ditambahkan’ 

jika berhasil. Ketika 

gagal akan menampilkan 

alert ‘Gagal! Data gagal 

ditambahkan’. 

Menghapus data umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

umkm 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

umkm dan tombol 
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“Tambah umkm” dan 

pencarian 

Pengguna memilih 

data umkm yang 

akan diubah dengan 

menekan opsi 

‘hapus’ pada kolom 

tabel. 

Sistem akan 

menampilkan alert 

‘Apakah anda yakin? 

Data Tidak Dapat 

Dikembalikan Setelah 

Anda Menghapus.’ Dan 

dua opsi yaitu ‘cancel’ 

atau ‘Oke’. 

Pengguna menekan 

tombol ‘Oke’ pada 

alert. 

Sistem akan menghapus 

data umkm tersebut dan 

menampilkan data 

terbaru setelah dihapus 

ke dalam tabel data 

barang 

Melihat data umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

umkm 

Sistem menampilkan 

halaman barang yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

umkm dan tombol 

“Tambah umkm” dan 

pencarian 

Pengguna memilih 

data umkm yang 

akan dilihat detil 

dengan menekan 

opsi ‘detil’ pada 

tabel. 

Sistem akan 

menampilkan data umkm 

dengan detil. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data 

umkm 

 

4.1.2.11 Fungsi membuat laporan umkm 

Fungsi ini digunakan untuk membuat laporan umkm yang ada di 

Lamongan Mart. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari pembuatan 

laporan umkm: 
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Tabel 11 Fungsi Membuat Laporan Umkm 

Nama Fungsi Fungsi membuat laporan umkm 

Pengguna Karyawan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk membuat laporan umkm. 

Kondisi Awal Data Pengguna 

Alur Normal 

 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Membuat laporan umkm 

Pengguna 

membuka halaman 

umkm 

Sistem menampilkan 

halaman umkm yang 

didalamnya terdapat tabel 

yang berisikan data 

umkm dan tombol 

“Tambah umkm” dan 

pencarian. 

Pengguna memilih 

menekan tombol 

export tabel 

Sistem akan 

menampilkan pilihan 

(PDF/Excel/CSV) lalu 

mengexport data umkm 

tersebut dan tersimpan di 

disk komputer atau laptop 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membuat laporan umkm 

 

4.1.3 Identifikasi Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional ditujukan untuk mengetahui kebutuhan 

dari aplikasi Lamongan Mart Admin yang akan dibangun di luar kebutuhan 

fungsional. 

Tabel 12 Kebutuhan Non Fungsional 

Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

Keamanan Setiap admin hanya memiliki satu username untuk 

masuk atau memiliki akses ke aplikasi. 

Waktu Respon Sistem dirancang agar setiap proses yang dikerjakan 

memiliki estimasi waktu respon sekitar 5 detik 
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Usability Pengguna sistem hanya karyawan atau staff dari Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan agar 

mudah melakukan akses ke dalam aplikasi Lamongan 

Mart. 

 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan saat kerja 

praktik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, bahwa aplikasi 

Lamongan Mart bagian admin dirancang pada platform website yang digunakan 

oleh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak adalah suatu program yang digunakan untuk 

mengembangkan dan membangun aplikasi Lamongan Mart. Berikut perangkat 

lunak yang digunakan: 

1. Bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP. 

2. Figma untuk merancang desain antar muka aplikasi. 

3. Visual Studio Code untuk membangun aplikasi website. 

4. MySQL sebagai database. 

4.1.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat, maka 

dapat dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras 

merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk sistem. Kebutuhan 

perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Mouse dan Keyboard 

2. Hardisk: Minimal kapasitas 20M 

3. Memory: Minimal 4 GB RAM 
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4. Processor: Quadcore CPU minimal 2.5 Ghz 

5. Operation System: Windows 10 

4.1.7 IPO Diagram 

IPO Diagram merupakan penjelasan input, process, dan output dari aplikasi 

Lamongan Mart di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 

Diagram IPO dapat dilihat pada gambar 

4.2 Merancang Sistem 

Setelah melakukan analisis sistem maka tahap selanjutnya adalah 

merancang sistem. Merancang sistem memiliki beberapa proses, yaitu system flow 

dan merancang desain tampilan antar muka pengguna. 

4.2.1. System flow 

System flow merupakan gambaran seluruh proses yang berhubungan dengan 

pengelolaan barang dan pengendalian stok. Berikut ini adalah system flow yang 

menunjang proses aplikasi Lamongan Mart di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan. 

4.2.1.1.  System flow login pengguna 

System flow login pengguna merupakan alur sistem yang digunakan untuk 

dapat mengakses aplikasi. Proses yang terjadi dalam system flow pada admin antara 

lain yaitu memasukkan username dan password. Kemudian pengguna tersebut 

menekan tombol login dan masuk ke halaman utama atau awal aplikasi. System flow 

dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini: 



37 

 

 

 

 

Gambar 4 Sysflow Login Pengguna 

4.2.1.2. System flow pengelolaan data profile pengguna 

System flow pengelolaan data profile pengguna merupakan alur sistem yang 

digunakan untuk melakukan pengelolaan data profile pengguna yang sudah login 

ke dalam aplikasi Lamongan Mart. Seluruh pengguna dari aplikasi Lamongan Mart 

dapat mengakses halaman pengelolaan data profile ini. Proses yang terjadi ke dalam 
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system flow pengelolaan data profile pengguna yaitu mengubah data profile 

pengguna seperti username dan password. System flow pengelolaan data profile 

pengguna dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini: 

 

Gambar 5 System flow pengelolaan data profile pengguna 

4.2.1.3. System flow pengelolaan kategori barang 

System flow pengelolaan data kategori barang merupakan alur sistem yang 

digunakan untuk melakukan pengelolaan data kategori barang yang sudah terdaftar 

ke dalam aplikasi Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart dapat 

mengakses halaman pengelolaan data kategori barang ini adalah bagian admin. 

Proses yang terjadi ke dalam system flow pengelolaan data kategori barang yaitu 

menambahkan atau mengubah data kategori barang dengan mengisi form tambah 

atau ubah barang seperti nama kategori barang. Kemudian menekan tombol kirim 
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maka data akan tersimpan. Selain itu pengguna dapat menghapus data kategori 

barang tersebut akan tetapi jika kategori tersebut telah memiliki banyak barang 

harus mengubah kategori barang di data barang terlebih dahulu. System flow 

kategori barang dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini: 

 

Gambar 6 System flow pengelolaan kategori barang 
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4.2.1.4. System flow pengelolaan kategori umkm 

System flow pengelolaan data kategori umkm merupakan alur sistem yang 

digunakan untuk melakukan pengelolaan data kategori umkm yang sudah 

terdaftar ke dalam aplikasi Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan 

Mart dapat mengakses halaman pengelolaan data kategori umkm ini adalah bagian 

admin. Proses yang terjadi ke dalam system flow pengelolaan data kategori umkm 

yaitu menambahkan atau mengubah data kategori umkm dengan mengisi form 

tambah atau ubah barang seperti nama kategori umkm. Kemudian menekan 

tombol kirim maka data akan tersimpan. Selain itu pengguna dapat menghapus 

data kategori umkm tersebut akan tetapi jika kategori tersebut telah memiliki 

banyak umkm harus mengubah kategori umkm di data umkm terlebih dahulu. 

System flow pengelolaan kategori umkm dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini: 
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Gambar 7 System flow pengelolaan kategori umkm 

4.2.1.5. System flow pengelolaan umkm 

System flow pengelolaan data umkm merupakan alur sistem yang digunakan 

untuk melakukan pengelolaan data umkm yang sudah terdaftar ke dalam aplikasi 

Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart dapat mengakses halaman 

pengelolaan data umkm ini adalah bagian admin. Proses yang terjadi ke dalam 
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system flow pengelolaan data admin yaitu menambahkan atau mengubah data 

admin dengan mengisi form tambah atau ubah barang seperti nama umkm, kategori 

umkm, nama pemilik umkm, email umkm, nomor telepon dan alamat umkm. 

Kemudian menekan tombol kirim maka data akan tersimpan. Selain itu pengguna 

dapat menghapus data umkm tersebut. System flow pengelolaan umkm dapat dilihat 

pada gambar 8 berikut ini: 
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Gambar 8 System flow pengelolaan umkm 
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4.2.1.6. System flow membuat laporan umkm 

System flow pembuatan laporan umkm merupakan alur sistem yang 

digunakan untuk melakukan pembuatan laporan umkm yang sudah terdaftar ke 

dalam aplikasi Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart dapat 

mengakses halaman pembuatan laporan umkm ini adalah bagian admin. Proses 

yang terjadi ke dalam system flow pembuatan laporan umkm yaitu menekan tombol 

export lalu memilih file ekstensi yang diinginakn, diantara nya ada Excel,CSV,PDF 

dan print biasa. Kemudian menekan tombol pilihan file ekstensi tersebut maka 

laporan umkm akan otomatis terdownload. Selanjutnya apabila ingin memfilter 

laporan maka dapat memilih fitur search atau filter berdasarkan kategori umkm 

tersebut. System flow laporan umkm dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini: 
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Gambar 9 System flow laporan umkm 

4.2.1.7. System flow pengelolaan data barang 

System flow pengelolaan data barang merupakan alur sistem yang digunakan 

untuk melakukan pengelolaan data barang yang sudah terdaftar ke dalam aplikasi 

Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart dapat mengakses halaman 

pengelolaan data profile ini adalah bagian admin. Proses yang terjadi ke dalam 
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system flow pengelolaan data barang yaitu menambahkan atau mengubah data 

barang dengan mengisi form tambah atau ubah barang seperti nama umkm, nama 

barang, kategori barang, stok barang, harga barang, deskripsi singkat barang dan 

deskripsi detail barang. Kemudian menekan tombol kirim maka data akan 

tersimpan. Selain itu pengguna dapat menghapus data barang tersebut. System flow 

pengelolaan barang dapat dilihat pada gambar 10 berikut ini: 
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Gambar 10 System flow pengelolaan data barang 

4.2.1.8. System flow pengelolaan foto barang 

System flow pengelolaan data foto barang merupakan alur sistem yang 

digunakan untuk melakukan pengelolaan data foto barang yang sudah terdaftar ke 

dalam aplikasi Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart dapat 

mengakses halaman pengelolaan data foto barang ini adalah bagian admin. Proses 
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yang terjadi ke dalam system flow pengelolaan data foto barang yaitu menambahkan 

atau mengubah data foto barang dengan mengisi form tambah atau ubah foto barang 

seperti upload foto barang dan menjadikan highlight. Kemudian menekan tombol 

kirim maka data akan tersimpan. Selain itu pengguna dapat menghapus data foto 

barang tersebut. System flow pengelolaan foto barang dapat dilihat pada gambar 11 

berikut ini: 
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Gambar 11 System flow pengelolaan foto barang 



50 

 

 

 

4.2.1.9. System flow membuat laporan barang 

System flow pembuatan laporan barang merupakan alur sistem yang 

digunakan untuk melakukan pembuatan laporan barang yang sudah terdaftar ke 

dalam aplikasi Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart dapat 

mengakses halaman pembuatan laporan barang ini adalah bagian admin. Proses 

yang terjadi ke dalam system flow pembuatan laporan barang yaitu menekan tombol 

export lalu memilih file ekstensi yang diinginakn, diantara nya ada Excel,CSV,PDF 

dan print biasa. Kemudian menekan tombol pilihan file ekstensi tersebut maka 

laporan barang akan otomatis terdownload. Selanjutnya apabila ingin memfilter 

laporan maka dapat memilih fitur search atau filter berdasarkan kategori barang 

tersebut. System flow pembuatan laporan barang dapat dilihat pada gambar 12 

berikut ini: 
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Gambar 12 System flow laporan barang 

4.2.1.10. System flow membuat laporan log barang 

System flow pembuatan laporan log barang merupakan alur sistem 

yang digunakan untuk melakukan pembuatan laporan log barang yang sudah 

terdaftar ke dalam aplikasi Lamongan Mart. Pengguna dari aplikasi Lamongan Mart 

dapat mengakses halaman pembuatan laporan log barang ini adalah bagian admin. 
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Proses yang terjadi ke dalam system flow pembuatan laporan log barang yaitu 

menekan tombol export lalu memilih file ekstensi yang diinginakn, diantara nya 

ada Excel,CSV,PDF dan print biasa. Kemudian menekan tombol pilihan file 

ekstensi tersebut maka laporan log barang akan otomatis terdownload. Selanjutnya 

apabila ingin memfilter laporan maka dapat memilih fitur search atau filter 

berdasarkan kategori log barang tersebut. System flow laporan log barang dapat 

dilihat pada gambar 13 berikut ini: 
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Gambar 13 System flow membuat laporan log barang 

4.2.2. Rancang Antar Muka Pengguan 

Bagian ini menjelaskan antarmuka dari aplikasi Lamongan Mart berbasis 

website pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 
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4.2.2.1.  Halaman login admin 

Halaman login admin hanya dapat diakses oleh bagian admin. Halaman ini 

berfungsi untuk masuk ke dalam sistem Lamongan Mart. Pengguna membutuhkan 

username dan password yang telah terdaftar pada aplikasi Lamongan Mart. 

Halaman login dapat dilihat pada gambar 14 berikut ini: 

 

Gambar 14 Halaman login admin 

4.2.2.2.  Halaman pengelolaan profile admin 

Halaman pengelolaan data profile admin dapat diakses oleh admin saja. 

Halaman ini digunakan untuk mengubah username dan password. Halaman profile 

dapat dilihat pada gambar 15 berikut ini: 
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Gambar 15 Halaman pengelolaan data profile admin 

Selain mengubah username, pengguna juga dapat mengubah password. Halaman 

ubah password dapat dilihat pada gambar 16 berikut ini: 

 

Gambar 16 Halaman pengelolaan data profile admin 

4.2.2.3.  Halaman pengelolaan kategori umkm 

Halaman pengelolaan kategori umkm dapat diakses oleh admin saja. 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kategori umkm diantaranya adalah 
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menambah data kategori umkm, mengubah kategori umkm dan menghapus 

kategori umkm.  Pengguna butuh memasukkan data kategori umkm. Halaman 

kategori umkm dapat dilihat pada gambar 17 berikut ini: 

 

Gambar 17 Halaman tabel kategori umkm 

Selain halaman tabel kategori umkm terdapat halaman tambah kategori umkm. 

Pengguna saat melakukan tambah kategori umkm akan mengisi formulir tambah 

kategori umkm. Halaman tambah kategori umkm dapat dilihat pada gambar 18 

berikut ini: 

 

Gambar 18 Halaman tambah kategori umkm 
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Selain halaman tambah kategori umkm, terdapat halaman ubah kategori umkm. 

Halaman ubah kategori umkm digunakan pengguna ketika ingin merubah nama 

kategori umkm. Halaman ubah kategori umkm dapat dilihat pada gambar 19 berikut 

ini: 

 

Gambar 19 Halaman ubah kategori umkm 

Pengguna juga dapat melakukan hapus kategori umkm. Berikut tampilan hapus 

kategori umkm dapat dilihat pada gambar 20 berikut ini: 

 

Gambar 20 Halaman hapus kategori umkm 
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4.2.2.3 Halaman pengelolaan kategori barang 

Halaman pengelolaan kategori barang dapat diakses oleh admin saja. 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kategori barang diantaranya adalah 

menambah data kategori barang, mengubah kategori barang dan menghapus 

kategori barang. Pengguna butuh memasukkan data kategori barang. Halaman 

kategori barang dapat dilihat pada gambar 21 berikut ini: 

 

Gambar 21 Halaman tabel kategori barang 

Selain halaman tabel kategori barang terdapat halaman tambah kategori barang. 

Halaman tambah kategori barang dapat dilihat pada gambar 22 berikut ini: 
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Gambar 22 Halaman tambah kategori barang 

Selain halaman tambah kategori barang, terdapat halaman ubah barang. Halaman 

ubah kategori barang digunakan pengguna ketika ingin merubah nama kategori 

barang. Halaman ubah kategori barang dapat dilihat pada gambar 23 berikut ini: 

 

Gambar 23 Halaman ubah kategori barang 
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Pengguna juga dapat melakukan hapus kategori barang. Berikut tampilan hapus 

kategori barang dapat dilihat pada gambar 24 berikut ini: 

 

Gambar 24 Halaman hapus kategori barang 

4.2.2.4.  Halaman pengelolaan barang 

Halaman pengelolaan barang dapat diakses oleh admin saja. Halaman ini 

digunakan untuk mengelola data barang diantaranya adalah menambah data barang, 

mengubah barang dan menghapus barang. Pengguna butuh memasukkan data 

barang seperti nama umkm, nama barang, kategori barang, stok barang, harga 

barang, deskripsi singkat barang dan deskripsi detil barang. Selain itu pada halaman 

ini admin dapat mengetahui jumlah stok barang yang hampir habis sehingga dapat 

dilakukan proses permintaan melalu Whatssapp kepada pihak umkm yang memiliki 

barang tersebut. Proses pembuatan laporan juga dilakukan dihalaman barang 

dengan menekan tombol export lalu memilih ekstensi file laporan. Halaman barang 

dapat dilihat pada gambar 25 berikut ini: 
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Gambar 25 Halaman tabel barang 

Selain halaman tabel barang terdapat halaman tambah barang. Pengguna saat 

melakukan tambah barang akan mengisi formulir tambah barang. Halaman tambah 

barang dapat dilihat pada gambar 26 berikut ini: 

 

Gambar 26 Halaman tambah barang 
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Selain halaman tambah kategori barang, terdapat halaman ubah barang. Halaman 

ubah kategori barang digunakan pengguna ketika ingin merubah nama kategori 

barang. Halaman ubah kategori barang dapat dilihat pada gambar 27 berikut ini: 

 

Gambar 27 Halaman ubah barang 

Pengguna juga dapat melakukan hapus barang. Berikut tampilan hapus barang 

dapat dilihat pada gambar 28 berikut ini: 

 

Gambar 28 Halaman hapus barang 
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Pengguna dapat mengelola barang termasuk data stok barang yang ada di lamongan 

mart. Barang dengan stok kurang dari safety stock yang telah ditentukan yaitu 

sebanyak 10 maka akan muncul tabel barang stok hampir habis. Halaman tabel 

barang dengan stok hampir habis dapat dilihat pada gambar 29 berikut ini: 

 

Gambar 29 Halaman tabel barang dengan hampir stok habis 

Untuk membantu pengguna mengelola stok barang yang ada di lamongan mart 

maka dibutuhkan sebuah pesan ke umkm agar dapat menyuplai stok barang ke 
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lamongan mart. Halaman pesan stok ke umkm dapat dilihat pada gambar 30 berikut 

ini: 

 

Gambar 30 Halaman pesan stok ke umkm 

Untuk membuat sebauh report data barang, pengguna diberikan fitur untuk 

mencetak dalam bentuk 3 ekstensi diantaranya csv, excel, pdf. Halaman export data 

barang dapat dilihat pada gambar 31 sebagai berikut: 

 

Gambar 31 Halaman export data barang 
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4.2.2.5.  Halaman pengelolaan foto barang 

Halaman pengelolaan foto barang dapat diakses oleh admin saja. Halaman 

ini digunakan untuk mengelola data foto barang diantaranya adalah menambah data 

foto barang, mengubah foto barang dan menghapus foto barang. Pengguna butuh 

memasukkan data foto barang dan memilih foto yang akan dijadikan highlight. 

Setiap barang minimal harus memiliki satu foto barang. Halaman foto barang dapat 

dilihat pada gambar 32 berikut ini: 

 

Gambar 32 Halaman tabel foto barang 
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Selain halaman tabel foto barang terdapat halaman tambah foto barang. Pengguna 

saat melakukan tambah foto barang akan mengisi formulir tambah foto barang. 

Halaman tambah foto barang dapat dilihat pada gambar 33 berikut ini: 

 

Gambar 33 Halaman tambah foto barang 

 Pengguna juga dapat melakukan hapus foto barang. Berikut tampilan hapus foto 

barang dapat dilihat pada gambar 34 berikut ini: 

 

Gambar 34 Halaman hapus foto barang 
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Selain halaman tambah foto barang, terdapat halaman ubah foto barang. Halaman 

ubah foto barang digunakan pengguna ketika ingin merubah data foto barang. 

Halaman ubah kategori barang dapat dilihat pada gambar 35 berikut ini: 

 

Gambar 35 Halaman ubah foto barang 

4.2.2.6.  Halaman pembuatan laporan log barang 

Halaman pengelolaan kategori barang dapat diakses oleh admin saja. 

Halaman ini digunakan untuk melihat dan membuat laporan log barang. Proses 

pembuatan laporan juga dilakukan dihalaman log barang dengan menekan tombol 

export lalu memilih ekstensi file laporan. Halaman log barang dapat dilihat pada 

gambar 36 berikut ini: 
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Gambar 36 Halaman tabel log barang 

Untuk membuat sebauh report data log barang, pengguna diberikan fitur untuk 

mencetak dalam bentuk 3 ekstensi diantaranya csv, excel, pdf. Halaman export data 

log barang dapat dilihat pada gambar 37 sebagai berikut: 

 

Gambar 37 Halaman export log barang 
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4.2.2.7.  Halaman pengelolaan umkm 

Halaman pengelolaan umkm dapat diakses oleh admin saja. Halaman ini 

digunakan untuk mengelola data umkm diantaranya adalah menambah data umkm, 

mengubah umkm dan menghapus umkm. Pengguna butuh memasukkan data umkm 

seperti nama umkm, kategori umkm, nama pemilik umkm, email umkm, nomor 

telepon, alamat umkm serta menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh 

pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Selain itu pada 

halaman ini admin dapat mengetahui detail umkm termasuk daftar barang dari 

umkm tersebut. Proses pembuatan laporan umkm juga dilakukan dihalaman umkm 

dengan menekan tombol export lalu memilih ekstensi file laporan. Halaman umkm 

dapat dilihat pada gambar 38 berikut ini: 

 

Gambar 38 Halaman tabel data umkm 
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Selain halaman tabel umkm terdapat halaman tambah umkm. Pengguna saat 

melakukan tambah umkm akan mengisi formulir tambah umkm. Halaman tambah 

umkm dapat dilihat pada gambar 39 berikut ini: 

 

Gambar 39 Halaman tambah umkm 

Selain halaman tambah foto barang, terdapat halaman ubah foto barang. Halaman 

ubah foto barang digunakan pengguna ketika ingin merubah data foto barang. 

Halaman ubah kategori barang dapat dilihat pada gambar 35 berikut ini: 

 

Gambar 40 Halaman ubah umkm 
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Pada halaman detil umkm. Pengguna akan diberikan informasi terkait umkm 

tersebut. Halaman detil umkm dapat dilihat pada gambar 41 berikut ini: 

 

Gambar 41 Halaman detil umkm 

Setiap umkm yang terdaftar pada lamongan mart tentu memiliki barang yang dijual. 

Halaman daftar barang dapat dilihat pada gambar 42 berikut ini: 

 

Gambar 42 Halaman daftar barang per umkm 
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Pengguna dapat melakukan hapus data umkm. Halaman hapus data umkm dapat 

dilihat pada gambar 43 berikut ini: 

 

Gambar 43 Halaman hapus umkm 

4.3 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan untuk mencoba dan memastikan fungsionalitas 

aplikasi Lamongan Mart sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu fitur utama serta 

fitur lainya dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Pengujian ini menggunakan 

metode Black Box Testing. 

Tabel 13 Desain uji coba 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Desain Uji Coba Login 

1. Menginputkan username 

benar dan password benar 

Username: 

koperasi_lamongan 

Password: asd 

Login berhasil 

dan masuk ke 

dalam aplikasi 

2. Menginputkan username 

benar dan password salah 

Username: 

koperasi_lamongan 

Login gagal dan 

muncul pesan 
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Password: Asd “data yang 

diinputkan salah” 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

3. Menginputkan username 

salah dan password benar 

Username: koperasi 

lamongan 

Password: asd 

Login gagal dan 

muncul pesan 

“data yang 

diinputkan salah” 

4. Menginputkan username 

salah dan password salah 

Username: koperasi 

lamongan 

Password: Asd 

Login gagal dan 

muncul pesan 

“data yang 

diinputkan salah” 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Profile 

5.  Menginputkan username 

benar, password lama 

benar, password baru 

benar dan re-password 

baru benar 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: asd 

Password baru: 

diskopum_lamongan 

Re-password: 

diskopum_lamongan 

Ubah data profile 

berhasil 

6. Menginputkan username 

benar, password lama 

benar, password baru 

kurang dari 8 karakter dan 

re-password sesuai dengan 

password baru 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: abc 

re-password: abe 

Ubah data profile 

gagal dan muncul 

pesan “password 

minimal 8 

karakter” 

7. Menginputkan username 

benar, password lama 

salah, password baru benar 

dan re-password sesuai 

dengan password baru 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: abc 

Password baru: 

diskopum_lamongan 

Ubah data profile 

gagal dan muncul 

pesan “password 

lama tidak valid” 
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Re-password: 

diskopum_lamongan 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

8. Menginputkan username 

benar, password lama 

benar, password baru 

benar dan re-password 

baru salah 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: asd 

Password baru: 

diskopum_lamongan 

Re-password: 

diskopum_lamongan 

Ubah data profile 

gagal dan muncul 

pesan “konfirmasi 

password baru 

tidak cocok” 

Desain Uji Coba Kategori Umkm 

9. Menginputkan kategori 

umkm benar 

Kategori umkm: 

makanan 

Tambah data 

berhasil 

10. Menginputkan kategori 

umkm null atau kosong 

Kategori umkm: - Tambah data 

gagal dan muncul 

pesan “Harap isi 

kategori umkm” 

11. Menginputkan kategori 

umkm dengan angka 

Kategori umkm: 1 Tambah data 

gagal dan muncul 

“harap isi dengan 

huruf” 

Desain Uji Coba Kategori Umkm 

12. Menginputkan kategori 

umkm benar 

Kategori umkm: 

makanan 

Tambah data 

berhasil 

13. Menginputkan kategori 

umkm null atau kosong 

Kategori umkm: - Tambah data 

gagal dan muncul 

pesan “Harap isi 

kategori umkm” 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Desain Uji Coba Kategori Umkm 

14. Menginputkan kategori 

umkm dengan angka 

Kategori umkm: 1 Tambah data 

gagal dan muncul 

“harap isi dengan 

huruf” 

Desain Uji Coba Umkm 

15. Menginputkan nama 

umkm benar, kategori 

umkm benar, nama 

pemilik umkm benar, 

email umkm benar, nomor 

telepon benar dan alamat 

umkm benar serta centang 

syarat dan ketentuan 

Nama umkm: kamila 

collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

berhasil 

16. Menginputkan nama 

umkm benar, kategori 

umkm benar, nama 

pemilik umkm benar, 

email umkm benar, nomor 

telepon benar dan alamat 

umkm benar serta centang 

syarat dan ketentuan serta 

centang syarat dan 

ketentuan 

Nama umkm: - 

Kategori: - 

Nama pemilik: - 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: - 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan muncul 

pesan “Harap isi 

kategori umkm” 

  



76 

 

 

 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Desain Uji Coba Kategori Umkm 

17. Menginputkan nama 

umkm benar, kategori 

umkm benar, nama 

pemilik umkm benar, 

email umkm benar, nomor 

telepon benar dan alamat 

umkm benar serta tidak 

centang syarat dan 

ketentuan 

Nama umkm: kamila 

collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan muncul 

“centang kotak ini 

jika anda ingin 

melanjutkan” 

18. Pada saat ubah data umkm 

menginputkan foto umkm 

berukuran lebih dari 3mb, 

nama umkm benar, 

kategori umkm benar, 

nama pemilik umkm 

benar, email umkm salah, 

nomor telepon benar dan 

alamat umkm benar serta 

tidak centang syarat dan 

ketentuan 

Foto: farouq.jpg (5mb) 

Nama umkm: kamila 

collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan muncul 

“Ukuran foto 

terlalu besar” 

19. Pada saat ubah data umkm 

menginputkan foto umkm 

berukuran kurang dari 

3mb, nama umkm benar, 

kategori umkm benar, 

nama pemilik umkm 

benar, email umkm salah, 

nomor telepon benar dan 

Foto: kamila.jpg (2mb) 

Nama umkm: kamila 

collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Ubah data 

berhasil 
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alamat umkm benar serta 

tidak centang syarat dan 

ketentuan 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Desain Uji Coba Barang 

20. Menginputkan nama 

umkm benar, nama barang 

benar, kategori barang 

benar, stok barang benar, 

harga barang benar, 

deskripsi singkat benar 

kurang dari 50 kata dan 

deskripsi detail 50 kata 

Umkm: kamila 

collection 

Nama barang: batik 

Kategori barang: 

Pakaian 

Stok: 20 

Deskripsi singkat: 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Maecenas id ante 

interdum, eleifend felis 

in, dictum risus.. 

Deskripsi detil: Lorem 

ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 

elit. Maecenas id ante 

interdum, eleifend felis 

in, dictum risus. Fusce 

nec venenatis ipsum, a 

tincidunt dolor. Morbi 

tincidunt, metus id 

imperdiet dapibus, purus 

elit tempus ante, eu 

luctus velit magna et 

felis. Interdum et 

malesuada fames ac. 

Tambah data 

berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Desain Uji Coba Barang 

21. Menginputkan nama 

umkm kosong, nama 

barang kosong, kategori 

barang kosong, stok 

barang kosong, harga 

barang kosong, deskripsi 

singkat salah yaitu lebih 

dari 50 kata dan deskripsi 

detail salah kurang 50 kata 

Umkm: - 

Nama barang: - 

Kategori barang: - 

Stok: - 

Deskripsi singkat: 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Maecenas id ante 

interdum, eleifend felis 

in, dictum risus.. 

Deskripsi detil: Lorem 

ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 

elit. Maecenas id ante 

interdum, eleifend felis 

in, dictum risus. Fusce 

nec venenatis ipsum, a 

tincidunt dolor. Morbi 

tincidunt, metus id 

imperdiet dapibus, purus 

elit tempus ante, eu 

luctus velit magna et 

felis. Interdum et 

malesuada fames ac 

ante ipsum primis in 

faucibus. 

Tambah data 

gagal dan muncul 

pesan “Harap isi 

nama barang” 

22. Menginputkan kategori 

barang dengan angka 

Kategori barang: 1 Tambah data 

gagal dan muncul 

“harap isi dengan 

huruf” 
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4.4 Hasil Uji Coba Black Box Testing 

Dari Tabel Desain Uji Coba sebelumnya maka dapat dilihat hasil pengujian 

pada tabel 14 berikut ini: 

Tabel 14 Hasil uji coba 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Login  

1. Menginputkan 

username benar 

dan password 

benar 

Username: 

koperasi_lamongan 

Password: asd 

Login 

berhasil dan 

masuk ke 

dalam 

aplikasi 

Berhasil 

2. Menginputkan 

username benar 

dan password 

salah 

Username: 

koperasi_lamongan 

Password: Asd 

Login gagal 

dan muncul 

pesan “data 

yang 

diinputkan 

salah” 

Berhasil 

3. Menginputkan 

username salah 

dan password 

benar 

Username: koperasi 

lamongan 

Password: asd 

Login gagal 

dan muncul 

pesan “data 

yang 

diinputkan 

salah” 

Berhasil 

4. Menginputkan 

username salah 

dan password 

salah 

Username: koperasi 

lamongan 

Password: Asd 

Login gagal 

dan muncul 

pesan “data 

yang 

diinputkan 

salah” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Profile 

5.  Menginputkan 

username 

benar, 

password lama 

benar, 

password baru 

benar dan re-

password baru 

benar 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: asd 

Password baru: 

diskopum_lamongan 

Re-password: 

diskopum_lamongan 

Ubah data 

profile 

berhasil 

Berhasil 

6. Menginputkan 

username 

benar, 

password lama 

benar, 

password baru 

kurang dari 8 

karakter dan re-

password 

sesuai dengan 

password baru 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: abc 

re-password: abe 

Ubah data 

profile gagal 

dan muncul 

pesan 

“password 

minimal 8 

karakter” 

Berhasil 

7. Menginputkan 

username 

benar, 

password lama 

salah, password 

baru benar dan 

re-password 

sesuai dengan 

password baru 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: abc 

Password baru: 

diskopum_lamongan 

Re-password: 

diskopum_lamongan 

Ubah data 

profile gagal 

dan muncul 

pesan 

“password 

lama tidak 

valid” 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Pengelolaan Data Profile 

 Menginputkan 

username 

benar, 

password lama 

benar, 

password baru 

benar dan re-

password baru 

salah 

Email: 

koperasi_lamongan 

Password: asd 

Password baru: 

diskopum_lamongan 

Re-password: 

diskopum_lamongan 

Ubah data 

profile gagal 

dan muncul 

pesan 

“konfirmasi 

password 

baru tidak 

cocok” 

Berhasil 

Desain Uji Coba Kategori Umkm  

8. Menginputkan 

kategori umkm 

benar 

Kategori umkm: 

makanan 

Tambah data 

berhasil 

Berhasil 

9. Menginputkan 

kategori umkm 

null atau 

kosong 

Kategori umkm: - Tambah data 

gagal dan 

muncul pesan 

“Harap isi 

kategori 

umkm” 

Berhasil 

10. Menginputkan 

kategori umkm 

dengan angka 

Kategori umkm: 1 Tambah data 

gagal dan 

muncul 

“harap isi 

dengan 

huruf” 

Berhasil 

Desain Uji Coba Kategori Umkm 

11. Menginputkan 

kategori umkm 

benar 

Kategori umkm: 

makanan 

Tambah data 

berhasil 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Kategori Umkm 

12. Menginputkan 

kategori umkm 

null atau 

kosong 

Kategori umkm: - Tambah data 

gagal dan 

muncul pesan 

“Harap isi 

kategori 

umkm” 

Berhasil 

13. Menginputkan 

kategori umkm 

dengan angka 

Kategori umkm: 1 Tambah data 

gagal dan 

muncul 

“harap isi 

dengan 

huruf” 

Berhasil 

Desain Uji Coba Umkm 

14. Menginputkan 

nama umkm 

benar, kategori 

umkm benar, 

nama pemilik 

umkm benar, 

email umkm 

benar, nomor 

telepon benar 

dan alamat 

umkm benar 

serta centang 

syarat dan 

ketentuan 

Nama umkm: kamila 

collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: 

Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

berhasil 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Umkm 

15. Menginputkan 

nama umkm 

benar, kategori 

umkm benar, 

nama pemilik 

umkm benar, 

email umkm 

benar, nomor 

telepon benar 

dan alamat 

umkm benar 

serta centang 

syarat dan 

ketentuan serta 

centang syarat 

dan ketentuan 

Nama umkm: - 

Kategori: - 

Nama pemilik: - 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: - 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan 

muncul pesan 

“Harap isi 

kategori 

umkm” 

Berhasil 

16. Menginputkan 

nama umkm 

benar, kategori 

umkm benar, 

nama pemilik 

umkm benar, 

email umkm 

benar, nomor 

telepon benar 

dan alamat 

umkm benar 

serta tidak 

Nama umkm: 

kamila collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: 

Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan 

muncul 

“centang 

kotak ini jika 

anda ingin 

melanjutkan” 

Berhasil 
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centang syarat 

dan ketentuan 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

17. Menginputkan 

nama umkm 

benar, kategori 

umkm benar, 

nama pemilik 

umkm benar, 

email umkm 

benar, nomor 

telepon benar 

dan alamat 

umkm benar 

serta tidak 

centang syarat 

dan ketentuan 

Nama umkm: 

kamila collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: 

Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan 

muncul 

“centang 

kotak ini jika 

anda ingin 

melanjutkan” 

Berhasil 

18. Ubah data umkm 

menginputkan 

foto umkm 

berukuran lebih 

dari 3mb, nama 

umkm benar, 

kategori umkm 

benar, nama 

pemilik umkm 

benar, email 

umkm salah, 

nomor telepon 

benar dan alamat 

umkm benar 

Foto: farouq.jpg 

(5mb) 

Nama umkm: 

kamila collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: 

Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Tambah data 

gagal dan 

muncul 

“Ukuran foto 

terlalu besar” 

Berhasil 
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serta tidak 

centang syarat & 

ketentuan 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

19. Pada saat ubah 

data umkm 

menginputkan 

foto umkm 

berukuran 

kurang dari 3mb, 

nama umkm 

benar, kategori 

umkm benar, 

nama pemilik 

umkm benar, 

email umkm 

salah, nomor 

telepon benar 

dan alamat 

umkm benar 

serta tidak 

centang syarat 

dan ketentuan 

Foto: kamila.jpg 

(2mb) 

Nama umkm: 

kamila collection 

Kategori: makanan 

Nama pemilik: 

Farouq 

Email: 

kamila@gmail.com 

Nomor telepon: 

081328044xxx 

Alamat umkm: 

surabaya 

Ubah data 

berhasil 

Berhasil 
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Desain Uji Coba Barang 

20. Menginputkan 

nama umkm 

benar, nama 

barang benar, 

kategori barang 

benar, stok 

barang benar, 

harga barang 

benar, deskripsi 

singkat benar 

kurang dari 50 

kata dan 

deskripsi detail 

50 kata 

Umkm: kamila 

collection 

Nama barang: batik 

Kategori barang: 

Pakaian 

Stok: 20 

Deskripsi singkat: 

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Maecenas id ante 

interdum, eleifend 

felis in, dictum 

risus.. 

Deskripsi detil: 

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Maecenas id ante 

interdum, eleifend 

felis in, dictum risus. 

Fusce nec venenatis 

ipsum, a tincidunt 

dolor. Morbi 

tincidunt, metus id 

imperdiet dapibus, 

purus elit tempus 

ante, eu luctus velit 

magna et felis. 

Interdum et 

malesuada fames ac 

Tambah data 

berhasil 

Berhasil 
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ante ipsum primis in 

faucibus. 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Barang 

21. Menginputkan 

nama umkm 

kosong, nama 

barang kosong, 

kategori barang 

kosong, stok 

barang kosong, 

harga barang 

kosong, 

deskripsi singkat 

salah yaitu lebih 

dari 50 kata dan 

deskripsi detail 

salah kurang 50 

kata 

Umkm: - 

Nama barang: - 

Kategori barang: - 

Stok: - 

Deskripsi singkat: 

Batik Cimori 

merupakan batik 

khas lamongan 

dengan pembuatan 

menggunakan 

canting 

Deskripsi detil: 

Batik Cimori 

merupakan batik 

khas lamongan 

dengan pembuatan 

menggunakan 

canting 

Tambah data 

gagal dan 

muncul pesan 

“Harap isi 

nama barang” 

Berhasil 

 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Status 

Desain Uji Coba Barang 

22. Menginputkan 

kategori barang 

dengan angka 

Kategori barang: 1 Tambah data 

gagal dan 

muncul 

“harap isi 

Berhasil 
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dengan 

huruf” 

 

4.5 Hasil Uji Coba System Usability Scale 

Dari Tabel Desain Uji Coba sebelumnya maka dapat dilihat hasil pengujian pada 

tabel 15 berikut ini: 

Tabel 15 Hasil Penilaian Skor SUS 

Resp X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Skor 

SUS 

1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 92,5 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 75 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 

Rata – Rata 80,3 

 

Gambar 44 Grade scale dan acceptability SUS skor 

Dari penyebaran kuesioner kepada pengguna  didapatkan nilai rata-rata skor SUS 

sebesar 80,3 yang artinya berada dalam kategori Excellent. Dengan demikian 

aplikasi lamongan mart dapat digunakan untuk membantu pengguna mengelola 

barang dan persediaan stok di Dinas Koperasi Kabupaten Lamongan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari Rancang Bangun Aplikasi Lamongan Mart 

berbasis website Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 

adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Lamongan Mart bagian admin dapat digunakan dalam mengelola 

umkm dan barang di dinas koperasi kabupaten lamongan. 

2. Dinas koperasi dapat melakukan pengendalian stok barang umkm yang dijual 

di Lamongan Mart. 

3. Hasil testing menggunakan metode black box testing bahwa website lamongan 

mart sesuai dengan alur bisnis yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Lamongan. 

4. Hasil testing menggunakan System Usability Scale (SUS) menunjukkan hasil 

rata-rata dengan skor 80,3 atau skor B. Sehingga dapat dikatakan website 

Lamongan Mart termasuk dalam kategori Excellent. 

5.2  Saran 

Berdasarkan aplikasi yang dibuat oleh penulis, maka diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu dikembangkan fitur chatting didalam satu aplikasi lamongan mart untuk 

dapat mempermudah komunikasi antara dinas koperasi dan pemilik umkm. 

2. Perlu dikembangkan aplikasi lamongan mart berbasis android agar penggunaan 

lebih flexibel dan efektif. 
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